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 هدیقع یرب
 تیح زا یسرافیا دیفنوچ هک دراد

 بلفا و هدوب فیعض یرادرتب ادص

 نیا رد اذل تسینموپفمنآ تاماک
 وتبحص زا هک دوشیمسدیاب ملیف
 یهاک و ! ددرک یداددوخ كولاید

 لوفشمهک دیوگیمیخ وشروطب زین
 ,تسا<۱!> ینیچ نابزب یملیف هیهت
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 نا ربا امنیسهن اضرغمتاب رظن 4

 یا هلیسوب

 بس رد هک یتازایتمازا

 یاق] . دیامنب رظنف رص دوب هددوآ
 یدیدجیحالصا همانرب ولزوک هرق

 دن راد نارپت امئیس
 -ادوک دربیغت ویساساتاریمعت الوا
 هیلک و دشدهاوخ ماجنا نلاس نویس
 .دیدرگ دهاوخشی ومت زبن اپیلدنص

 نیاذا سی ن روب زم یامنی نجمه

 4« نیرکسادباو >
 عالطارارقب . دیدرک دهاوخ زپجم

 سک وف ین ایمک یاهملیف زا زین یرادقم
 هدافتسا امنیس نیا رد شیامتیارب

 شیامت هقب رطاب

 امنیس بیئرست نیدب .دیدرک دهاوخ
 ًاثیس دادعرد رگیدهامکیات نارهت
 شیامن زا وهدمآ رد كي هج ردیاه
 و یدنه ۰ یب رعشز رایب یاپملیف

 میدا ودیمادومت دها وخ یراددوخ یسو 

 ول زوک هرقیاق ] نینچمه ونآ رهتامنیس
 لصاح تیقفوم دوخدیدج همان رب رد
 یالتعا هارردشیب زا شیب ءهدرک
 شان اهوک اهتیسرته

 « تسا نی ریش یگ دن ز»

 ملیف هیهت زا سپ ینسحمدیجم
 نانچمها رد وخ یراکمهلایخ ؛باوخ

 ده دیم هماداف و رعه رادربملیف ژ رژاب

 یکدن زوژرژ - دیجم دیدج ملیف
 ملیفنیاذا دراد مات تسا <« نی ریش

 وهدیدرک هیپ: تعاس و ده رادقم

 شیامت یارب یدوزب دوریمدیما
 لب اقملر ملیفنیا رد . ددرک هدامآ

 مات هک «ناهجهاه» ادینسحم دیجم

 ۳ یگتفه امنسهرانس هلحم
 ار امنیس هراتس هلجم میتسناوت تمحزو ششوکاهتدم زا سپ

 « مرف ۰ كبسرد یتاربیفت راکنیارثاردهتبلا و مینک رشتنم یکتفه روطب
 ناگ دشن اوخیلام هینب واضاقناب بسانتمهک هدم[دیدپ هلجمتمیق وتالاقم
 مادقا نیا هک میتسه را ودیما و تسام یاهجدوب و ینق تاناکما و

 را و سا یاس صاا . دریک رارق دنمقالع ناکدنناوخ هجوت دروم
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 معما

 گشاد ب
 پیش 4

 یاههاس
 دشادیم

 یقالخاریغ یاهءایفل رد
 اهامسز ایا هدع ۱

 ک ِ ؟اچملتق شام دنا
 وب هدوم

 |راکشآ هه رب نآ

 نسض هک دند
 ز زا ی اه هنحبم

 عوض وهنیا و دشیم»
 99ت مومت تفعوقالع

 ًامتیس رد هک یئاپملیف هبل

 دش دهاوخ هداد

 دروم یعامتجا و

 .تفرگدهاوخرارق دیدشل
 ۱۳ رد هک یماسپلبف

 شیامن ضرعس اهناتسرپشای و نا ربن
 هحوررد ریثات رظن زاد وشیم هتشاذک

 ملع یاقآ ناخ هجوت د
 ورقم و تسا هتف رک دارق روشک ریزو

 هک یئاپملیف هیلک درومرد هک هدبدرک

 فرط زا دیاب و دوشیمروش
 اهن شیامن هزاجا روشکت

 ولرتثک یدیدج بیترتب دوشرداب
 شیامن هزاجا سبس و هدشیک

 . دوش هداد اهامنیسر

 را
0 ِ 

 هدراو هما

 مخوهیگ یسزدرف رنات ۰
 | هد رک کر دو یوم زا هدادل یت

 ۱ رد
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 ۲ ووتم تمسان هک تس

 رضاح یزرشعرگب ار هدنبآ همانرب اب و و دیامن یراکمه رتات
 دیاسیم

 ناهج و هسردم فرطزا ۰
 ناگشیپ رثه هبلک زایت وعد < تم

 زور ات دوبهدم نا رهترن ۳ دا نا ۱
 زا یدیدزاب هام وذآ ۱۳ هبنشود

 رو ارراپن

 زرط وی رت ورمل

 و مد رگ هومن
 دنیاما فرص

 یاهژادن اب هس رعم نیا تبب رت و میل

 رذآ ۱:«متستیزور رد هداملاقوف
 رقنن همحزلقح تفایرد نوهب هام
 درومب نارهت و روب زا رات رد  هسردم
 دن راذگب ارجا

 رئاخ ریدم یرگفتیابع ۶
 نیمهد ناب نشج هک د را یظت ردس راب
 دب امن راذگ رب اودوخ یگشیپ رنه لاص

 دوب دارف هک نارهت رتات
 یارب اددوخ ناگشیب رنه زا یاهدع

 ناداب اب «مجتپ هلی» همان رب یارجا
 یتالاکشا هطسا و ب اب وک ؛ دراد ما زعا

 دوخ رظن زاتسا هدوب هادنیارد هک
 هدش فرصنم یلکب و هدرک لودع
 , تسا

 الا و رتک دهمان رب نیمود ۰

 و دراد مات « كروبماعهدا رهاشو

 تشبالک یرناه و ینابل ۲ هدنسبون رثا
 تروبماه هدازهاش باتک دشابیم
 همج رت یرون هجا وخذطسوت لیق یدنچ
 نیالوا لو . تساهدیدرک رشتنمو
 .دیابنیم ًافیا نوزحمیع اد سیپ

 امنیس ه زاتسهلجم مرتحم ریب درس
 «شوکلات و ناونع تحل هلجم نآ ۳ هرامش موس هحفسد
 ؛ دوب یهابتشا نمضتم نوچ هک هدش جرد < ناچ رم ملیفب عجا
 دش تردایم رصتخمنبا

 «مارسیک ماش یمخشار «ناجرم» یوبرانسهک دوب هدشهتشر"
 یناتک یودزا باجنبا اد روکذم یوبرانس هکیلاحرد ۱ -

 لابترد هکتپا وگ .... ماهدرک میظنت ۰ مدوب هتشون مان نج۲
 اد «ناجرمو باتک راشتنا متسهریزکان « هنادرمن لوجان یاههط

 مقدکارب منکبمشهاوخ اذپس « مزادنای ولجب تسا باج ت-*
 , دیامرف جردب رما اد رکدتنبا *

 یمصاع دمحم : مارتحا اب

 دنکیم جاوا (ترودتاو یمام))

 رتنک را سیت ر« ینوتناید» د«ندودناویمام» ریخا جاددژا
 نیرتوادبآ و نان ونیرتادص ورسرپزا یکی « یفاکیرما فور
 تالسم زاهراشرهرد و تسا هدشیناکی رمآ ناراکن همان زور یاههژوس

 دوتیمهدی دره وش و نژنباذا سکعدنچ دسرریم نارهتهب هک, یلاکیرما
 تسا هتشاوتهن وکچ هک د هم ناشنالمع ین وتناید»نوف _سکعدد
 تسوژا ار وا و دیابرب اد یوخنیتآ ویوم نبدز لازف نیا لد
 8 تا . .دهد تاحت دووبلاه سوپلاوب یابگر گ

 اهناتس رهشناک دنیامنهج و ت لباق
 رتتنمیکتفه دوطب (45) هدامشنیا زا امنیم «رانسهلعمنوچ

 یهدب تسا دنمشهاوخ تسا هدش هداد منتنآ تمیقرد و هشدهآوخ
 شورت یاههفس وهدومتتخادرپ یلاسرا یاهباصتروعقبط اددوخ

 دیهد تدوع رتدوزهچ ره ار هتف رن

 ایزیسهراتس هلحع رتفد

 یسواک رتکد یاق ] خساپ هراب رد
 یسوا#ک رتک د یاق خساپ هرابش نیارد ميتشاد رظن رد هکتيا اب

 قوقنساب هب اد رکذلاریخا باوج و ناب رظان یاقآیداقتنا هلاقم هپ

 ارس میدرک رظش رص راکنبازا ازابجا اذپمم میئاسرب پاچپ هلجم رد
 . هدناهتشاد لاسرا هلجم رتفدب هک یدبدج همان یط یسواک رتکد یاقآ
 .نابرطان یاق] هلاقم تابلکاب یروضح هرکاذم نبض هک دناهدشرکذنم
 یناسهافنءوس تعاب تسانکسمناشم| خساب پاچ هجبت رد وءدرک تقفاوم
 1 , هوش یزاددوخ خساب نآ رد زا هکدناهدرک اضاقت اذل و دوشب

 -۲ هحفص



 ی 4 یشح و كتلدو هک ارت
 و لاکیزوم تس

 دهاوخ هیهن فو رعمیاهنسب ز ومزا

 . دش

 نج و « میشن | هس ون »
 هسوپ > ملی , هیبت هرغ هان

 «دان رس»

 تسایدنچهک «ازتالوی رامو
 تلاحهراب ود ار دوخ قباس یحو

 و هتفأی زاب
 .ا ۱ ۲

 یدایز رادفمب شنزو ز

 ملیف ردی زاب ل وغشم هدش هتساک

 «نیتن وفنوج »هک تسا «دان رسو
 تک رشنآ ردهلب

 .دومشمزا < ل

 يامشيسناک راتسنیرتبویحم و نیرت
 | هک تسا ككیوکم
 هدرک سک اکیرما رد یریظنیب

۱ 

 هاتیزامو و
 >.دن راد

 ترسپث نون

 ملیف ردنمگ رب دیرگنیا

 دوخ دیدج
 نافتاب « نمک رب دبرگنیاو

 م-ایفرد یزاب لوفشم ررفلم»

 ذراد یمهم لر«دانرس» ملیف رد « لیتن وماتب راس»

 ودملیفنیا.دنکیمینادرک راک ارنآ

 یاهثاب زبیلوتسا هسنارققطانلصا هک تسا هدش «خرس یاهننزد

 ۱ ییهاوج هللودوقیداخ . .یوننارف دندرتع «راون رد ناز»

 ۸ نو ۲ ملیف رد« سنالاپ كج » و« شا را رابراب»

 1 1 ۰ 1 ین *جبنهی
۰ 



 ریوی اب هه و. زا رک | ریا دنم رنهكي و دنآدیم زیچ هاچ یدروش دنمرنم یا
 یعامتجا تبصخح

 دی اب ثیب رله د رف تن

 مدرم همه هک یگد ۰ ۳
 ۲9۸ رسم +

 كيدنام ر
 وهد رک یک

 دیامل تکرش د

 زایدا ز  ینعم ماب

 دشامیتح و تسا ءد

 ادرم 4

 اخ

 وت یسل درم

 4 نی دب

 دهاوخیم هکنبا
 یردوط دبابسب
 وا زا دنناوتن م

 یودهشیپ رنهرکا . د

 اس

 تساد
 لد ای دنکیم ت
 و یقالخا نان

 ۱۳ ال یسایس اب و یمان
 زا رمق ادوا دیابن تیمیج

 ۱۳95 تسا هنحص

 باب و هشیپرنم م
 اب عامتچارد دنا

 درقکب هد ربکب یامت
 دهدناشنا ردوخ تسا
 تلاشدرک ازین یسابس ر

 فلتخمتاقبط دشاب هنش
 یسایس راکفا هچبرد

 اب هچ و دننکیم ءاکن
 هک مه ردقره اد وارنه یربت

 , دنب امن یم د
 رادرک و راتف رهتفرمپب ور ی

 یروط دباب دنمرنه ث

 متاودوخ عامتجا قشمرس «

 رثاترد تک رش یا ۳

 ؟دوبیتانسحم هچ یارا
 رد تکرش یارب یوروش

 دباب الوا هشیب ره
 هدشاب یبدا یلاع تد
 و كنه را زا تیام

 هشیپ رثه كي و رو
 تکلممكنه رف زا ع #۲

 1 ما

 یجراخ ناب زود
 دناوش اتدشاب هتشادل

 روشکب طوب رم هک ی ئاهسء

 مزال هکیروطن [تسا فلت
 سب هرخالاب و دیامن هج» "
 تیقف وم و تک رش اب وام
 دناوتیم فلتخم ياهد»"

 ناتسود هک تشی) ؛ نآهمادا و پلاطم نیا نتشول زا روظنم
 رم نوچ و دنیامن ادیب عالطا ماددپیهف و بپد یودوخ یهاج داصنازوشک ود هک هچن اب تبن .امتبس و مثانب نادنلالع و مدنم رتع
 هلپسو نیاب داچان ال مداد هشرع ًاروطح ار دوخ بلاطم هک دوبن
 مدش لسوتم

 یگشیپ ینه سوصخم هسردم دراو
 ۰ یگشیپ رنه سدادم هرود دوشب
 مامنازا سپ نابوچ رثهو تسا لاس
 یقافبا و هدیدرگ ران دراو هسردم
 هدهمبادینبمهایب و كچوک یاملد
 یقوذورته یارادرگا و دن ریگیم
 لاس هدزا سپ دنناوتپ دیاش دنشاب
 لصانبایور دنیامنب یت رهش بسک
 نسم نادنمرثه رثکا یودوش رد
 هدروآ تسدپ تیف ورععهژات و هدوب
 نابرج سکه تسرد نیا و دنا
 ه ام اریز , تسا نامدوخ روشک
 « ؛ میاد ار هیلاع تالیمحت نآ
 هن و مپا هدید ار اه بکس نآ
 هتسا وخام زا دیزیچ نینچامعامتجا

 ,تسا

 هنحصیور دناوتیم یسکر ه
 یداد ربملیف نی رودیولجای ودیای
 «دزاسمرگرسار مدرمو دریگب دارق
 تسین مولعم زین شراکدب و بوخ
 اهفیرعت ای و تادافتنا مامت اریز
 ینشد ابو یلانشآ و یتسود یور
 .. ددرکیم ماجنا یصوصخ

 ًاتتکلمم نيا دد نم هدیتس

 نیا هنشابن "یرنه راک لابند مدرم

 نوزحم یلع
 رب .درنک هماونقت تلرشیپ نه
 رب هوالع هشیپ رته ككب هک میتفگلاح
 تالیصعت یا راددب اب یعاشج !تبصضش
 رب اد رثات هسردم و هدوب یلاع
 کچوک وضع هناوتپ ات دشاب هدید

 , موشب امنیم اب رثات

 دن رثه ناریارد ارچ -۴
 هداد تسدزا ار دوخ شزرا
 رتک) میتفک هکنیروطناه ؟ تسا
 هنتسهیئاهزیچ دقاف ام نادنم رنه
 میدرسک «اشا نادب الاب رد هک

 انماب و رتات دودو یارب یلعی
 تک رشودرادن دوج ویروکشک چیه
 تالیصحت هد یرنه هتشد نیا رد
 یمامتجاقالخاه ۰ دهاوخبم پوخ
 هچن 7 هکلب هداعلاقوف دادمتسا هو
 بوخ تروص طقف تسزال هک

 - هتییرم تسا یوق یترابای و
 یجراخ سیب كي هنحص یود هکبا
 دها وخیم شدوخ لوقب دنکیمیزاب ار
 « دنک هدنز اد روشکن ]تاپدا
 زین شدوخ نابزب یلانشآ دیاش

3 ۰ 

  6وی ٩

 وا شرف اپ» دشاب هتشاد شم

 لا دح نشهاد نودب نابایخ قوت
 ارت رود ی ولج هیرتال تاعالطا
 هاب .تاساسحا دهاوقبم و دریگیم
 ۱ یجت
 یشدوخ تیصفش نداد ناشن هکیلاح
 هل و تسب وردقح شيارب جت
 ًاتسس ابد رتاب همه یجافات
 هنادیسن يل هدب [ یب«ششوخ ۰ دورپم
 و تسا هدمآيششوخ ارچ هک
 ارد ارن ]تفع مه زاب دب ایم شب
 تدص

 رد هنر اد مادجا ز

 رددس یصقت « دپد دیاب الاح
 یا نابحاصو نادنم نه هج وه
 ۲ یچااشات اب « تسا

 ریصق دص رد تصشنم تب

 رگآ اربز . تسا یچاشان ده
 و دازم اپو دصتاب رهزا بعرح
 طقفدب ًابم رتات نمیدب هک یجاشاست
 ابونبوش یارب نان آزار تسی
 دنیان همجارم یثات بحاص هدیقت
 .تظوم اد دوخ رتات باصاتلسم
 دهه نناشت یرنهب ره هک دنادیم
 ی وتنهقالماب مد رم هک دنادیم |ریژ
 . هتسسد و بوخ

 هچ وتم زین ریصقت دص رد یسهتسلا
 هکباهض رهاربز . تسارتان حاص
 اب هک ت سا وبحم هشی رته هتک ز اس

 ریسه و سپ ره یر دصقرب نآ
 درووص *هکیا تفت ره اب و زاسرپ
 ماجن اب هوبجم «تیب رنع هشاب وا رظن
 هتی رتهندد و آیا رب هتیلا . .تسنآ
 اب و اد دیاب یرتشی لوپ بوخ
 هیاپ دوکد : میرگ» سال یارب

 تساهدزکل یصحت یتف ,نادنم رک
 مدرمیارب یرتهب راکدوشب ان دو
 یسچاشاست لباقم رد . درک مهارق
 و هعرسک لابقتسا نآ زا املس ری
 و وضوح دید یک دنهاوخ دنمقالع

 ران بحأص یارب ۱» یرتشیب مقان

 مچ ۰ .دنامیم یقاب دم رد هو



 یرون زیورپ

 تمنصنیا همسوت و لماکت رد ین بک
۱ 

 هدومن افبا ادیرث وملر هفب رث

 ول . 2 . دآ» یناسک یاپبلف

 یداد ربملیف ظاحل زای امزهک «وید

 نونک ادندوب هجوت لباق ربف كينکت

 لفاحم رظن وهتفاب شزرا هداملاقو

 رکا و دناهدرک یلج ار ی ام

 اب یبوخب مينکفيب هتشذگب یرظ

 درب میهاوخ یب ع وضو

 <ویدار.ولك.رآ ویوبدوتسا

 كلسم جات ًاتعیبط هک نیا دوجو

 یابهملیف ناکما دح ان اذپعم تس

یلماکن ریسیل و هدرک هیهت یر
 نآ 

 ًاريخا و هتشادیتراجت هبنج هداوم

 تارداص و تالوصحم هکشبا اب, م

 تیمها مراپچ هجرد رد یئاسک ن

 زا اسیاهملیف اپنیاٌهمهاب هتفرک را

 روصت رگا و دیامنیم هیهت یتین
 كيژا ویدوتسانبا یاپملبف هک دو

 زاب دوشن مقاو دنسپ دروم رث

 نیا هکد راد یرگبد ًةتسج رب یابا

 رد . دیامنیم عفنرس ار هصب

 دوشیم هتشاکن الیذ هک یاهجخی ر

ر.وآ .دن.رز» ین اپمک یجراخیامن
یدوتسا زا یئاوهه رظنمكي-«ویدا

 لل وماس»یاهو

 ۱ هحفصر

 رآ»
 هوبضن رک |

 هدش هداد شب

 هلاسودویس تالوحت هدمع لح

 ا رچام رب خیرات

 و ۱۹۱۹ یاهلاس لئاوا رد

 یوبدوتسا
 شزرا یب 9

 تشاددوج و دنتشا

 نامزن۲ یاهملیف هکنبا
 لصا یور

 هتشادن یرنه ویعامنجا هبنجال وصا

 تیمهایب وكبس یدمکابت [رتشب و

 رخآ واات ۱۹۱۹ لاسلباوازا دئدوب

 کیرم آرد یزادربملیف۱۹۲۲ لاس

 لاس طساوا ًابیرقت و ددیدرک فیمض

 میمصت (جدد لاه) هک دوب ۳

 ک ویدوتساكب لیکشت هب

 رثه ًاضحش شدوخ

 زادن | سپ یفازک ًاتبسن غلبمدوب نامز

 یوبدوتسا این رفیلاک ردو دوب هدوش

 د1> هبموسومیکچوک
 لدول) تماضیاپلیف هیهتن و تخاس

 دوسو ترهش و تخادرپ (یدراه و

 ژاغآ زا سپ .

 <. ول . ك

 دیدرک شدیاع یدابز

 ر ویلیمهک (جورلام) قطان ةرود
 هب اد قوف یویدونسا دوب هدش

 امزنآ رد هک ( ذویهدراوه )

 و تخورف دوب اسپملیف نادرک راک

 نیا راجنهان تیعضوب (زوپهدراوم)

 یناماسو رسمه رد و فیثک یوبدوتسا

 یتاغیلبت یاهملیف یاجب و دیشخب

 و یعامتجا یاه راکهاش
 نتخاسپ

 د ی
 یپمک تامدخ د اه تبلاعف زا یرصتخم هچخیرات

 « ونذا ر

 هزات و رکب یاه هژوس و یقالخا

 وئیمل اصضشنوج و تشام؟ تسمه

زمیچ ]دی امن یک دیس روید وئسا روماب
 

 یوبدوتسا ربدم و سبک را ر( رجنب رک

 صضخش هک ( رجنیرک ) و دومن دوخ

 ای تک رش رثآ رددوب یلاعف ودنم رثه

 مان «ویداد > یرادربملیف ینابمک

 ول . ك . دآ و هب اردیدج ینابک

 اب یاهملین ودیناد رک رب < ویدار

 ثشاد هضرع امئیس ناپجب یشزرا

 دزاوه) هک ۱۹۵۵ لاس لبا وارد

 ینادرگ راک و هیبت داک زا ( زویه

 شو رفب میمصت دوب هدشهتخاپملیف

 یناپنک تبقاحع و تف رک ین ابمک نیا

 < زب ردنا ربات لارثج ویزاس كيتسد)
 ( لبت دا ساموت) ارن "۲ تسابر هک

 . كل. رو یناسک دتفاد هدپمب

 نویلیم۲۵:تسیقباد< ویدار , وت

 (ذویهدزا وه) و درک یرادب رخ رالد

 زا یلکب غلبم نآ تفایددزا سپ

 هرانک یکدننک هیهت و ابنیس راک

 طیحم اب هکنیا یارب نولکا

 هكي دیوش انشآ رتهپ ویدوتسا نیا

 ماجناینابمک نیادد رصتخم شدرک

 ك . دآ > یویدوتسا . میهدیم

 < تنوماراپ» ینابمکیولپب «.وت

 ود علطاقت رد نآ لحمو دراد رارق

 زورام و و <تب رتسادواک > ناب ایخ

 داوید كي هک دشابیم < وین وا

 ادیناپمک نیا فارطایتوف هدزاود

 ۱3۲3 یناسک , :تسا هدرک هظاحا
 ثكي زا تن رابم < ویدار.و .. ك

 ۱۳ اش عنرح



 ملیف رد « رتسک اب 1۳

 « لا وان راک یارجام
 و تسا ینایمکن یاب د

 ینامربق یابما
 رد « دوشیم هب

 + نهآ هار یرادقم نیم
 اییباوه هاکدو رفد اهب

 وزوم هک دراد دوجو یدا
 میم یناک نیا نان
 نومزرس نیا تسا رفرس

 هد هتخاس یریدبلد را
 لکش رببفت دیها وهب هک قیر ۲ 1

 ۱31و ویدونسا بونج تس"
 ۱۳ لا رد اد <

 دومن یاادب رخ( ب7 1

 5 یریدوتما ام
 ودومن اثب « نی ودلک ۳

 ۳ زر ناهچیاهداذابب یر ۳۳ تالرصت رب

 ۱ زین روب زم یپاپمک یالفس تس>

۴ ۰ ِ_ِ 

 | هلرحتمیقاقن رکشبم(ینسید تلاد)
 س وصخم هک تسا هتخاسیل وبذوتس

 . دشابیم سدام یکبم یاپملیف

 اهمایف یلک رامآ
 باب از تماصیاهسلیف رکا

 لاس زاغآ زا ی روطب ميددابن
 ملیف ۱۰۵۰ ژورماب ا ۷

 رب. ك .دآ» وبدوتسا رد لماک
 نارتبن ار میسقد نب ۱ ءدش هتخاس

 یلو تداد ملاساو حیحم الن*
 هکیاپملیف دوم رد
 نیا زا رنححص هدش هببت روب زم

 ی

 تاب.نا وتید یمقد
 وبدوتسا قطان یاهملیفع و رشاب

 وللجم یایسلیف «.ول , كل 184

 ویعامتجا قیمع یاهمارد ۰ یلاع
 یفشع یاهن انساد + هداس یاهیدمت
 زاو یئانج و یاهنداح یاهملیف و

 یاهراکهاش رتشزرآاب و رثمهم همه

 (ترحتمیشاقن ) < نویساکیلب یتل وم»
 . دومن هیهئاد

 یادصو رساهملیف نب زا یضع
 تخادنا هارب کیرع]دد یدابز
 یناک دن ز یاهلاس نی رتهب » ملیفالثم
 هیهت (لیادمایلیو) طسوت هک «ام
 اب یاههنحص نتشاد اب دوب هدش
 یعامتجا هنارهام عوضوم و حود

 یناهجراکهاش كي ناونج یرثه و
 تیمها اب یاهملیف . دیدرک هتخانش
 رهچب ربچ نیوچمه یرکید بلاچ و
 دژد ؛ درب كالب» ۰ < دازیرب و

 قیمعوكررب یاهمارد و < یئایرد
 ۰ < نو رسا د یاهبش » یقالخا

 یتاه > و < دامشب,اد تاعاسو

 زک ره هک دنشابیم < نس دن آن ینسب رک
 دهاوغن وجم نایجاشامت رطاخ زا

 سلک و ودن ۲و یخی دات یاهملیق .دش
 هردو یناعرهق یاهملیف و < ریشد
 و یدمک یاهملیف و۰ < ناطیش
 تشذگ رسو ۰« بیجعد رم روآ هدنخ
 یلاکب زوم یاهسلبف و < یتیمرتلاو
 < نک جاودزا نم اب هراب ود و هنئام
 یقاب مدرم نه رد یشوخ هرطاخ
 , دندراذگ

 و ناگ دننک هیهت

 دنمر نه ناناذرگ راک
 « جور لاه + ناک دننک هیهت

 « نیودلک لب وماس ۰ زریه دراوه
 . یئسب:تلاو

 ۰ نبکس زا رنسچ :نات اد رگ راک

 ؛ هنام فلدور + شلاو لولار

 ؛ دسیولکاق .نامرن ۰ نکیب دیولل
 س ی 1 ادیآ ؛ لوای كيد ۰ رکاولام

 وک وه « رکنیمربا وتآ ۰ ونییول
 . زن وکر ف

 : جرام رثیپ _ ناسیوت وب رانس

 نیکسرا نولرام : نیکاب فژوج
 رما وتک ای لیل ؛ وک روی رام درق

 ,سنارف بوب
 ۰ چی ردنامین ورود , سابل حارط
 .زدلبف نیلیرم « لا رگ نب رتاک
 ؛ كنبرم روتکیو : نادادربلیف
 ؛ نیانیکیروجرام ۰ مدراب هراوه
 زمیب :دنل وت ك رک. ناهناد دراچیر
 . وم گن و

 ناگ راتس و ناگشیپرنه
 فو رعم

 < ریدار .و۵,رآ> ینایمک
 ملبف هیت راک رد تفرشیپ رب هوالع
 حیحسیابتنا و تبعقاو تیاعر و
 یارب ریظنیب ناک دنسیون دات آ زا

 ناک راتسشیادیپ تعاب « ملیف هیهت
 یروهشم و دنمرنه ناکشیپرته و
 ؛ وباماینیجربو « لئوب كج نوچ
 سین ال وسر وا ؛یب وت تنک زر وابالام
 + وراد اراب راب , كرمود تیف

 تداک رام نایا رس رب او, لسا دنیچ
 « ریرگ نیج ۰ درف لم ۰ نادیرش
 نیلاک :رت رک سینچ ۰ ماچیم ترباد
 یدایز هدع و رتنکد دارب ؛ رلیم

 . دیدرگ زین یرگید

 ر . دیدج یاهمایق
 و وسیسنیج ) تروص هتشرف

 ریشوسلک وردن ۲(ماچیم تربار و

 ید

 ی
 سس نت

 د دجوم راتس ثاپ

 هزاتس < یلاناول د

 رد نوتکاهک تسا یدیدج
 ۳ نپ هدلگ و رتم یتاپک
 .یناشخود هبآ دایارب

 .ملیف ددارب ز د وشبم ین شیب

  «تسایبوغ یاوم بم »
  یدنیلد وه ارهلوحملد

 ۳ تساهدرک افیا *

  یاه هناکزایکی رد اربد
 یارب و درک ادیپمود هجرد

 ۱ ریچبم روتکیو وزنومیس نیج ۱
 نا رچاک ویتسا) لا وان راک ناتساد

 | رحتم یشاقن) نی رتیب (شسکاب نآ
 نوویا و نسدوهكاد) ایرد نیطایخ
 تربار ) ساخ نیمود (ولدا ود
 یارب یتقو (لن راد ادنیل و ماجیع

  لپو سروفدنیلاک ویو) تسین
 اوووا نم اب هرابود (نبتسب رک
 اب ویرم و زکشیماک ترباد) نک
 ,رباد ) یئایرد دزد «د رییا گالب
 ) حناف (لن رادادنیل و نوتوبن
 1 ( دداویع نازوس و نید
 اورم ( نیاربدا تراک رام ]
 و ویاماینیجریو ) یبونج یاب رد
 اپ هنیچنک (ناک رومسیند



عا وع...دش را ودیما نا وتیمنا ریا ی راذ ربملیق تعتصو دتن ۲ هب ای۲
 ادعیلصا للع و ل

 ۵و میپدداب هک یئاهما ر یوجتسج رد
ِ : 1 19 ۰. 9۴ ۱ 

 ملفرد تابب دا ربت و 4ر ی محح) ره تو

 9 رج

 ویاتس تطتس

 هرایبو لاج تداوح ندیرقآ اب

 وهدرک زاربا

 ونداد مرق یارب یمکحم یاههیاب
 و تالعت نیرو۲ رد لکش تحت

 و دیدج ناکدنسیونیارب تارکقت

 .دندوب هدزاذک یقاب رخأتم

 ر دوخ هقالخ تردق

 و<«كازلابو ندمآ دوجوباب

 تردق نیا ملاف رنامدقب رکید
 تاناکعاوتایضتعم تمدخ رد هقالخ

 یاهکیسداجی ااب ودم ]رد دیدج نرق

 رتولجایو مسیلائر یزاومب یرگید
 یسیوتناتساد یساسا اد ء نآ زا

 دسب هب . نامز نیا زا .دشهدومیپ
 تیمها یتیع میاقوب ناکدتسیون
 و رکفت هکیلاحرد . دنداد یرتغب

 و دنتخادنا راکب اردوخ لیخت

 و دندرک زاد زین اردو یاپمشچ

 و دنتسیرکن تقدب اردوخ فا رطا
 دوجوب كبسوهنیمژ نیا رد یرات

 ءدندرو[
 نيآ زا سیون ناتساد دنمرته

 لا هدیاو لابخ رداپهنت دمبهب نامز

 یکدنزنابرج وا ناشچ,تشونن زیچ

 دادعتسا و غوبن كيک ابو هدید ار

 مرف رد ادیک دن زنایرج نیا ؛دوخ

 یک

 رظانم فصو دوخ یاهژائسرب

 دننکیم | رتداوحمجت و فارط

 یاپتبص زا رتشی اهنآ ناتسادو
 لیکشتنوک ات وک یاهژآنسرب فلتعم

 تاصعثشم اب ملیف یوبراتس

 نیااب شی هرامشرد هدشرکذ مهم

 دوجوبتأایدا ردینغو یوق هنیمز

 زونه . درک هداقتسا نآ زا و دم

 « ملیق زادحا وي تروصب ویرانس

 تلغا .دیامیییم اد یعادتبا لحارم
 زا رظن فرص امنیس یاهتی رانس

 -ریثاتتحت تدشب هک تراجت هلئم

 اریرنه رکق ره و هدادرارق ناش

 زا الوصا « دربیم تی زا اهنآ رد
 هدافقتسا یون ناتساد هتشر مرف

 نآ یوتحم زاات دناهدرک یرتشیل

 دنناوتیم اهتیرانس رگید ترابعب

 هیهت ملیف یارب یئویزاتس بوخ
 تلاج وی راتسنیا بلاق و لکش .دننک

 صقن نودب یکینکت ظاحل زا و
 حور نآ دقاف اهنآ یلو دشابیم

 سی ون ناتسادنادنم رنهیرنه هقالخ

 هب هجوت ًارثکا اهتسیراتس

 یریثات و یسیوت ویرانس صاخ نق
 اپن یویرانس مرق رد تایدا هک

 راکت اوداجیاولخ زا ودن راد ؛دراد

 یرتهرهتأصخشم نیرتمپمزا هک
 دن اهدشن رثأتم تسا تاییدا هلبجتم

 ات تسایکیناکم رتشیب اهن راک

 فرص هک ت ساتهج نیمپب . یرتع

 تسدب هکی دودعم یاهملیف زا رظن
 هتخاسامنیس ملاع یعقأو نادنمرنع

 دروم رتشی یمقوم اپملبت هیقب :هدش

 زا سابتقا هک دن کیم رارق هجوت

 ۸ هحفص

 ناتساد دنمرته ناکدنیون راث7

 هی دوخو تسا هدوب سوت

 نآ نتشون مادقا سوتی رانس

 مک شب یتدمزا یلو .تسا هدرکن

 یدنمرنه نایوت ویرانس شب و

 هکدئاهدمآ دوجوب امن ناپچ رد
 یاداد كينکت رد تراپم رب ءوالع

 دبون اپنیاهمه ودنتسه هقالخ حور

 وی رانسهتشر هکد نهدیم ۱2یاهدنب

 - دور زامشب یرنه دوخ یسیون

 دنمرته تسزاتس« ینیتا واژرازچو

 زارق هدع نیا ساد رد یئایلاتیا

 ۰ درکیم

 : ناریادد یلو

 یسوت ناتسادهتشر هناقساتم

 اداد اد یمهم ماقم ام تایدا رد

 دوجوب یئاپناتساد مهرکا وهدوبت

 رثت رد هت هدوب رمشومظن رد هدمآ

 زا دعسزا .لووت و نامر لکشب و

 ناتساد هتشر هک هتیط و رشم بالقتا

 یور دش دراوام تاسدا رد یسب وت

 اهن تسادنیایتامولعم و یتهذقباوس
 . دوب رعش زا رثاتم رتشی

 ام یارمش لثم ام ناکدتسیوت

 تاملک لقادح رددننکیم و هد رک یمس

 دننک ناییار یقیعو كرزب میهافم
 هقالعدوخ راکفا همسوتو طب هب و

 هک یناههدیا . دنهدیت ناشن

 رتشیام سیون ناتساد ناکدنسیون
 یتهذیاههدیا «دن رادراک ورسنآ اب

 رتشی ام هدنسیون .ینیعات تسا

 ادیزیچات دنکل یخت هک تسادنقالع

 رد كولاید و هرواحم .«دنیب هب

 تسا تیمها دقاف ام یاپناتساد

 جیهب كولایدمیظنت ردام ناکدنسیوت

  راب و دنرادت یکدیزرو هجو
 . لثملایف هک دنتسه نیا زا زجاع

 «كب نیاتشا وای «یوکنیمه و دننام

 دحاونآ رداد رقن نیدنچ

 زیچمادکر هناب زا ودن زادن ای



 دیشاب هتشاد < كزا ر

 درم دنچ یادا دناوتر
 درو ردا دعامتج 3

 ۳ یمن وار 8

 نآساخ نحل و تس

 یدآرقآنیتچویدا ر یتحوهناخ
 ۱۳ تسود دیدم از

 روشک نیا هک یتاجن
 ضاحل رم ۶: تسا هتشکرر ب ث

 یصعن روتاکب راک ندمشک هک رو

 یتحارات دیلوت اپ
 تیاعش و شا رتعاب

 نیا 6 درادیما و بع

 نیمهفرط زا هلح
 93 وقوم و تفرک

 ,یجذاخ یاه رو-
 ردقنیا اهمعآ هک ندمت»

 دتست جند دوز و یجند
 ار ژیتسرپ و تیصخس

 <« تروب و تراه» و ن

 جیاد دایز اهراک
 و فو رمم دارفا اصوس

 دن زادیبلاج تاصخشم ه ی

 یوکشیمه ور وابن زب
 3]و دیلقت دروم رتسی هم
 یاهروشکی ام « كنلد» ۷"
 زاکس اب ار لیچرچ یافآذ"
 ؛ صوصخم یاصع 7 15
 ردنخ هقاق و دانک ناهد اب ۲ رراه#
 شید اب ار یوکنییه ۳

 مةرب شصوصخم هات

 رش كي هرامش نمشد
 ابوتسا ول وئاپ -روباگآ زا - لدنانرف: نانکیزاب

 و

 دو ومدب شام الم رتط و یمط و دنهتیت

 یون رو یرناه : تادرگ راک
 یسیلگنا سیونریز اب - هنارف روشک لوصحم

 نیفلقم ن-ءا « نیازا ری
 رد دوخ زا یب وط رمان تاملک لغا
 فو رعمصاعتشا نیا یاهتبحصنیب
 هب یئاهراک و تاک رح ای دت راذکیم
 دننکی م هفاضا اهت لیصا تاکرح
 ارفرص داقتتا و وجه تروص هک
 رتشی هدنخ تعاب لاح نیع ردو دراد
 . دوشیم مدرم

 رتاتهنحص رد یتقو لمع نیا
 یرثه مرف و دریک ماجنا امنیس اي
 هدناوخ «سدرافو مانب دنک ادیب
 یامنیس و رتات رد هتبلا . دوشیم
 وداب كيديلقت را تبحص «یراقو
 زا تبحص . تست صوصخ رفت
 یاهمدآر وآهدنخ و كحضم دیلقت

 یک دن ژنو ات وک نانأم رپق و فلتعم
 «یزات و مهم تاصختمزا . تسا
 اتصوقامریک تيسعه ممه یکی
 یاهژانس رب زا مادکچیهیا رب یجاشاست
 تیضخخ «سراف» یامتیسو رتات
 ایوداشرتأت و هوکیش للاق یتاسنا
 , دنک ی من |دیپ اه اب تست یتیکخ
 یارب اهژانسرب نیا تون رس
 تسددو تسا هیوسلایلع یچاشامت

 یاهژاتسرب هیبش ظاحل نیا زا
 نیضهتشذکه راشرد هک < ماردولمو
 «ژورسن یارجام و ملیف زا تعب
 رگید میم هتکن_ . دنامیم « دم
 «مادد ولمو لع زاب «یراف»
 زیمآق ارغا و هداملانراخ تداوح
 تداوحنبا ماردولمرداهتتم تشآ
 وحسبت و ناتساد همادایا رب ورتیک
 یت دوصود تسا یچاشامت ین ]هیت
 رادقس تداوحنیا «سرافو رد هک
 دن و حیرفت یارب طقف و هایز

 طاق لیچرچ دین نض «كفلد»
 وا تکرحو .تسژ و قورح فعض
 یجاتات مشی ادیدحو درک دزباد
 یون مهزوطناسه دشکیم
 فلتعمیاهژاس رب رعست و وجه نیا
 . دشاب دوجوم دیاب

 و لرولد زا ام هکی لایق
 < ولتساک ولو توب]دبو و < یدراع
 ی ران یکسه مياهدید مری و
 هک تسایهیدب و یدمگ هت دناهدوب
 و روآ هدنخ تواوح ندیزقآ رع
 نآیاهژاتسرب ینامسنا تیصخشمدع
 یل وهتن ر راک ردیزایسب تراپم زبت
 تاکن یاراد مکی لیخ اهملیف نیا
 ییارباس و دناهدوب داقتا و وجم
 دنا هتشادنا ر« سزاف » لصاک تروص

 شیاهملف رد نیلباج یلراچ
 هدافتسا دابز«سزاف » یاههیام زا
 ره لثموا هدافتسا نیا یلو دنک م
 اهمرق رگیدزا هک یرکبد هدافتسا
 س وصعمالماک هد کی دمک و ما رد لثم
 اروا رنه ساخ كن رو تسوا دوعب
 ناوتیم اروا رته یارباتب . مراد
 یصاش یدنب هقبطو یدلب_هتسدرو
 صتعم رته تقکد ساب درک ر کد
 دوناتکیدو ما یلاهتست یلو . نییاچ
 یناکد نناوخیاربدناوتیموا < رییک
 زایی وخ هن ون + دناهدید ارت ]هک
 ووجه هبنج اصوصعم «,زاقو
 نبا رد نیلیاچ . دشاب نآ رضست
 رای وزیعآق ار تداوح نسخ ملیت
 و رلتیهزا یلماک وجه .روآ هدنخ
 , دیاشیموا یرکشف متسیس

۱ 

 سوت ناهرا و
 .  نیرتیلاع هکت سا یهیدب ره
 دشاسبم زیچ نیمه ود مع وتهدح

 یوسنارق نادنمرثه مهاشیس رد
 دو اهدرکظ فحاو تلاح نیمه بلقا
 < نیریع یابد و ملف هک ی ناک
 تقدم شیب یفتچا ز < رظک هن رو رثآ
 .دندشقیع نآریواصت رد و دندبد
 زا هرله نیا هکی نیدع وجه
 لس نآحررات و رثهو دوخروشک
 , دندرکه نهاتم دوب هدروآ

 هكب ءراخنیشم» ملیف نیادد
 رک « یون و ویرون اه و یأقآم ه < رشب
 . مجنا ارلمع نیهیوضارف نادرک
 هام کی رما روشک وا اهتنم .دناهواد
 : . دناهفر

 منا وتت نم یوتحم طاحل را
 نیارف ابآهکم یوکب و میان یتحب
  اناسا و هدع یور هدابز وحم
  هقاشا نآب مم یاد ریق بلاطم
 اه

 ودو دشاب یئاکب رما دوخ هکد یاب
 ز روشکت نحرف و روتلوک و یکدن و
 ۲ ,دشاب هتشاد هملاطم دوغ

 : ایولت ملیق یاجودیکیرد هکر وخ
 .ملیق نییا روظنم دوشیم هراشا
 عون هیاوملی رغم و وجه رتشپ
 ما دد تسا یعاکیررما یرتسکشاک
 این لببق نیا اهک امیا رب تدوص
  هبچ رخ ملی نیا » مياهدید هایز
 3 ار یداقتا بوخ و فیل 6

 1 دراو
 تک و وطتامه مرق اناحل زا

 ۲ .تاصخشم ماست و .تسا لس ؟یافو_ كب ملیف نیا دع رک
 : هراو

 ُة میاقو و تداوح
 اوجتب , ]رد یرتسگناکه دش
 هوشیم هدید یراد هدنخو
 توصعش یازاد نآ ی اه
 ۳ اهنآمدصابدوحوو دیس

 پ



 ملبقع و رهلنلاکب زوم ملبق

 هچ و دراد یصاخ تاصغشم

 و ننآ زیم هچ نیزود تکر حر

 و اه هتیب رنهیزاب هچ ونوبسیز وسک

 ملیفاب الماک هریف وكي زوم و ژاتتوم

 ًاصوصعم و تساتوافتم رگبد یاه

 ریاح نآ رد هتکننب

 هیهت صاخ كينکت زا رظنئرص «
 تسا تیمها

 یمزین یصوصخم هقیلس نود « نآ
 | هتاوتین ینادرک راک رم و دهاوخ

 نیمیب . دنزسی نآ نتخاب تسد
 | كبصهک یاهدعزا مقهک تسا تهج

 | یملیف ره نتخاس و هتشادن یصاخ
 رد و تسا هیوسلایلع

 ناشراک ردیدادمتسا وتوذ تققح

 درومیاهکبس هیقب ؛ تسین دوجوم

 دشنکیم باختت !ملیف رد ارد وخ سس

 و یتانجیاپملف « تاعدیهد

 | ۰ دنکیم باغتنا ار زیگنا ناحیه

 (كي هدامش نمشد) هلاند
 | یپیدب و تسا هجوت روخ رد الماک

 لاح نیعردوآ نآدبدشت یا

 ندوب رادهدنتخ و هکحضمرتثس هبنج

 هدراذگ تشکنا یناکن یود ؛ ملیف
 عوضومنیا هدوشیمولغنآ دو هدش

 عبات وهچ و اههشیپ رنه یزاب رد هچ

 تسا دوهشم الماک تداوح و

 نیا داجبا یارب نادرک راک

 یاه ملیف ساخ یاههیواز زا مرف
 هدافتسا اهن[ نسن ۲ زیمو یرتسکناک

 كيزومو ملیفژاتتوم . تسا هدرک

 | الیف نیالماکر یثات تحع زین نآ

 | < لدیان رف > یزاب

 لد رد یونارف فورعم دنمرنع

 و تسا هجوت بلاج رایب «رچ»

 تحنادنارگید یزابیدابز رادفب

 . دهدپم رارق ع امشلا

 . دداد دارق

 ما رب تفهیا رب سو رعتفه

 - لا ریمات - لیک درا وه - لواب نیج : نانکی زاب

 تالب دل رام نیلبمات سا ر- زد راحب ,فح

 نلادیلناتسا : نادر راک

 یناپمک ۱۹2۴ یگنر و پوکس امنیس اوصحم

 ریامنی ودلگ و رتم
 دنمقالعیقشع یاپماردب «رلیاود

 یخی راتیاهملبف «لیمود»و ؛دوشیم

 یاپمارد < نازاکابلا و

 دهدیم حیجرت اد یعامتجا نکنس
 ؛ دژاسم

 امت دیابلیبموقا ب هک یتامنیم

 ملیف نارک راک «ننادیلناتسا» و

 < ددارب تفه یارب سورعتفه>

 ملبف هیهت ردار دوخ هقیلس وقوذ

 .دژادتایم راکب لاکبزوم یام

 تفر نآ یاهملیف

 یعیسو یاه نیمز دد هک دراد دوجو یلاهاتیس اکیرما رد

 ییلگن |نابزرد . دشابیم ضیرع و كررب رایب نآهدرب و هدش متاو

 دنهاوغب هکیناک و دنیوکبم < )دز ناو > اهامنیس عون ۳

 زا و هدش اینبس هطوجم دراو دوخ لیبموتا اب ؛ دن درب ملیف یاشاشب

 عسمملیف یادص هکنيا یارب . دننکیم اشامت ارملیق لیپموتا لخاد

 دودیملصو اهلیپمونا زا كب ره لخادپ یکچروک یاهوکدنلب ؛ ددرک
 كيدرت اکیرما رد . دنکیم لقتنم یچاشام یارب ار ملبف یاد هک

 دن زادن ثفو هکیناک رتشپ و دراد دوجو اهامنیس نیازا ددع داره

 طابتیس نیا + هوخ لیبمونا اب دنورب یپش رد اپملیف یاشامت هب
 ددادابن ]ادایجا دراد هک یرصح و دحب تمسر هطساوب اریز دن و ریم

 .اهلاتمز رد و دن زا اوم و پآ شوخ طاقت و اه رهش هموح

 ده ۰ و
 را مک اسارت شادی ارگ

 -۱۰هحفص

۵ 
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 رب اهلی زا

 رو هک تسلبا
 * هق العو روم

 1 های دناهدرک



 تا بوس ۳۹۸ نارهت رثات همانرب# رز و ۸ تک نز هکنیاجن ۲ زا .تسا هدر ۷و 4م ۶ 7
 هک هننکیم روصت همه .تس .. الا و و] کد اب هملک دنچ

 . دشابب

 لیاات
 دوخ شرهوش

 موسس یسربالاب ن
 سدیخ رب ۱هبرقیاهن ز همه هک دوشم

 ملاطم. ۰ دون تشآ هح ون فر طب (مب رص-ناپدادد ۰
 هک هنکبم .فارتعا راچا ( میهبد وظنس اف رس و هتشاه نیپم) هبداکب نز و دناهدم

 افتنا هینچ هج وچ,

 9 هواگب ربنز.تسا هتنک وا ارتکک | !ریز "تسا و ۳ سا رثات نادنمرثه
 و دووپ هدریگ داف رب تب هر با ورد .تسا : ۰ 2 5 تساهداسیچاشاسن رفنک و هتشادیقالخا داف هخاس « ۱ : ۰ 9 1 تسف داف هدن ران «

 هزاو یلضیکدنز هد یللخ تتکاب روند و یداقتنا یدک سیپ ۳ ۰ ۳ نا رهت ران یلعف همان رب لاح رچب هلعج زاالا و تقاسظ او |یعرت زا! تشاد عیب ها ۰ دوسخ ,یا یی یا « اهنشفا رظ یک دن ز زژاغم دمحا ___ 1 9 هیولگیرمابحا ومزا هفیسوپ هک كن
 ق  .یرتعارق اوین سو ۸ بسا زا تشک هصخ ارتتن درو

 نسنآ زبم . هشاپم« را لسراع>

 هوون تتنک گكرعتهاب تم ۳ ِ ۱ ۳ 299 یدهم یافآ ز ۴ ۱ همان رب نیا
 د رستهاب رض ن ۳ ۰: ۷ 2 زا رکا هیصوصتم تیعاوم

 زین یرگید تاب رضرتا هکشب تس اک رب لو وو . ءاد هد ال دوش هدافتسا ن
 ومدوب واتنک یصناو لتاف دیامنیم 5 ۰ ءسالخ دهاوخدوج و اشرآوشد ءار یولج 2 قیر ۳ دعا هیواکی ربنز لد د میهید ِ ۱ را قداص) هبرف یچ اتش ۳ زیل یعناوم ایازم ,نیا (امت لباقم ۲ و يپموبرادناژ لوودشات و هنر ِ ۲ و ام ک هرخالابدد رکیمهدهاشم تنک سرد ادیلو تسبن ریئان رتانتف رب ِ 7 ۹ ۳ بس (هعوج رس) هی رب ید و دنا هتشادهجوت ناد

 شسوماب زا عافد رطاحخبا رلتت نیا جا یاهدع تسادوپشم هکب دارقب. تشاد
 رود هوشیمهظحالد هک روطب 0 باما هوختاب رظن یارجا یارب انایحاو ۹ دارو . کاپ هاب نو ۱ « .» ء .تساهفا» ماجت مانبیامداتنا رود هدکهد و هتفرگاراشرود سولپاچ و قلمتم

 كي هشهعب نآءداد دن وشیمنات راک صقاون كرد مئام ۱ هک دراد زوایق
 رقن داسپچد (كب راس) هبداکیرب تاب .دحاا هدابز یاهقلمت اب و دنکیم راداو

 ودو شیاتیلع وءهدازدسا)مراده یاد .. دش دنهاوخامش طوفس رد مینک ناونع
 ( دند کین رهاظ هک رگیید رفت راخامشدوج و هکر وسب ژو حالطصاب

 فارشا هقبط یقالخاهان نینچه تنک رفنکب هبرق نیا رد ,هشابیم دیدمرتم هظحل ره تسا نالآ هاد هدنبآ 7
 (هبرق یاب ز ماست اب تنک هطباد) هدوبسوپلاوب رایس هک نکیمیکنذ " بع تشب هب رجنخ یاهلیسوب هک ۴
 هک یئزج یقاونزا رکا .تساءهدش عورشسان طبا و رهیرقیاهنزمامناب د  یرنه رواک كي دوچو مدع .,دننزب ... ننشادرب هود

 دعابیمللاسومدعتلع رتشیم مهن  .تسادص رتمهشیه هیواکبب دراد (لساشهاغاشامت رو دادءهتسااب جن ۲و
 ۳ سیب هک تفگ ناوتیم هدرک رظنف رم هاقترا « شم >كي ندرک ک ادییاب هک ییفیز ناریب ناتو شزرا زا . تیضوم

 متوپ تین یدیهع هاقتا سیبنیآ
 ی رم رادن از «داتفا رود یاههاگساپ

 ءاقت را) مرادناژدا رمارکفت زرط و
 و (شع ندرک ادیب هلیسوب هچرد

 هتسصیو دیبوخ روطب < روالدهسو _._.مفومنییهرد اناهادنکادپ هجدد دم روینابلاطمنیا .مدهاکيم رکا هک دیشابیم
 او نایچاشات هجوتلج و هدمآ ربخ هاگساپ هب (نیدوم)تنکنذ یمقاوتمدهب ها وشیاندشاب ناترظن دور راکب ح

 ٍ , دیانم و هدانفا سارا شرهوشهک دهدیم ۰.۰ دیدرک لفات دوخ .. هقالفدروم رتهدبام

 و



 19 ۱۶ سس

 ناپج طاقت هیلکیارب نآ تلتتم

 ی زد و .تسا هدش رداص

 اقیاادیمهم لد لافطا . یسلگن

 هتشذک هب هاگت كي هچناتچ و دنتکیم

 رطاخب اد یتاپبلین دن ایی

 دشهیهت سک وق یویدوتنا كنکاب

 <یدوردن ] »مان یلاسدرخ

 نیمه ,د رکیم اقب

 كنک داب و ملین رد ار «یدوردت ۲

 ۲ سکد یاننیس رد هک درز

 ی" رس لو

 لفطو

 ست [لوا شعت

 هداد شیابن < ناد

 زا و.دنداد .تک رش «.دش دهاوخ

 وا هتادنمرنه و یلاع یزاب ,قینلت

 یملیق:مهمد بلاجیویراتس كي ۵

 یتامنیسنیدقنم هیفک هکدندرو ]دوجوب

 ۱۳ رج جا ی

 ۲ رس لفط
۸00 ۷۳۲/۲۸0۲۷۷ ۲۳۳ 

 هناک دوک سوه كي رطاخب هک یلاسدرخ لفط ناتساد
 و
 دوشیم لدکنس لتاق كي موش یئاسد یارجا تلآ

 .. راک ناباپ رد و

 نی رتچیپمآ رن ۲عارآقافتاب ییلکت

 و یئاتجملبن نیرتدوآبارطا و

 دنتناد لاس یسلب

 ناتساد < نادرک رس لقط ٍد

 هک «یکتازف» مانب تس یک دوک

 درخب یدرز كنک دابده] وخیم شلد

 هجیتت ودو دنکیم مکاز شلوب یلو
 شلاسه یاققر زا یکی

 رد . دنکیم رارف و دن زیم

 عقآورفن ود نی

 قافتا بحرب یمود لفط ؛ دوشیم

 ودتفایمنیمزب راوید كب یالاب زر

 دریمیم

 دبو روزم درم نیض نیارد

 دهاش و دراد مان «نلو هک ی یلق

 نادجوزادس ریمشرکقب ؛تسارجام

 و هدرکهدافتسا یکتارف تحارات

 .دزاسدوخ موش دصاقم تلآار وا

 ؛ ینداوح و تاتایرجیط یکتارف

 < نل » تسدب رقنکی لتق دهاش

 رارقب اپ تشحو طرف زا و دوشیم

ز كنک داب ثی «یکتارق» یارب«نل»
 درخیم در

 دنکیمبیقعت ادوا < نلو و دراذکیم

 تقرسولتق رارسا ودیامت شتکاسات

 هبیکتارف یلو درادهکن یفعم ار
 و دربیم هاثپ یبلق كيت نز هناخ

 زیگناتقد یارجامهکنیاّژا سپنز
 فرطب ار وا «دونعیم ار یو
 یکتارف هکیماکنه دربیم ّشاهناخ

 لزتم یکیدزنب هاوخکین نز و

 دننکیم هدهاشم « دنسریم یکتارف

 یورظتنمرد هناتس] رد «نل» هک

 یاههنحص هک تساحنبا زا .دشاب یم

 ملیف ناجیه رپ و روآبارطحا

 زا یرظانم اپن ]یطو هدش عورش

 شیپندنل تسب طاقن واهنیمز ریز
 هدننی وهدش هدوشک یچاشامت مشچ

 نیرن دوآ باپتلا زا یکی دهاش

 یسیلگنا یاهملیف یئانج یاههنحص
 ۰۰ دوشیم

 یکت آر شقن رد «یروردن ۲و

 یو یئوگ ۰ دنکیم هکر عم امقاو

 موش مهافت ءوس كي ینابرق اعقاو

 -۱۳ هحفص

 « رومتنک »

 ثقن رد « نایار



 » ایا رد وخ هبحاصم حر رشاکن رما رد

 رب دهدیع حرش یناکیرعا یاهملقه راتس نیرل

 .دیاهدرک هیهت لاحب ات هک یمنی 0 4 ِ
 + دیدنب یمهمهزآ شب

 نیل وا؛ملبف ود تفگ

 اوج . ت تساهدرک ادها امنیس ةراتس ٌهلحم ن واگ دنناوخ ۳ 91 اقا هلاقمرسریخ هب ارد وخ دشءاضها ی رسکع نیا « یلک س رگ « رد

 و سابل لدم مهیتدمونوب زیو هل
 یم رالد ۲ و یتعاس دمدوب یشاع
 رتات هنحص رد مه هبت رم ۵ و متف رف

 ما هتخادرب فلتحم یاهلر یافیا هب
 واهک دش تعاب دایز قیاوس نیمه
 ودو دتدرک توعددووبلاپ اد
 «ژزو رم ی رجام» نوجیمم یاع

 ۰ رس شتآ «وماکوم
 , مهحتص و ۰ «طاحح ور اه حسب ۶
 . تک رس « دزدی ریگتسد و و < لتقی رب

 . یناب یپمزا رکشت راهظازا سب
  شقاطا زا شتسد ندرشف دوس
 هضدنیلوا دادباوج ۰ ۳ ۰ اسیر و منش جراغ

 3 ی . تتریذپ . اهراگنربخ تالاوئس هب یئوگحساپ ماگنه یلک سیرگ زر یاقاب وتات هتعم ید" ی وین ناک واتس هکلم اب 2



  یل ودتک رانک رب زا
 دادرارق هدنامقاب هکلاسهس تدب

 وا ارراودرآ زههدیاهتفه . دو یو

 تان ودب تخادرییم
 نیسدتپم تای رجتزونهنوچ

 لکاوا رد دوب هدشت لسکت ادص

 دتخاد یبیجع عضو قطان یاپملیف رک
 قدر زاهک یدتنهمطق الثم

 یدیدشتاقبلت نطان یاپملیف هلعو

 یاه نییزوم . دندوب هتخادن امار

 تماصیاپسلبت هبجت ماکنه هک یماوتی

 اک راتس هکنیا یار

 یرادربملیقهنحصیوررد«دنهدرارق
 یفاتتسن ارن

 راک زا دنتخاوتیم ونابیپ و نولویو
 ردیکچوک لتشرکا و دنادشراکی

 یبم !دیپ هس هجرد و تسپ هفاکكي
 هتزوز دوخ یارپ ارن ۲ : دندرک

 لحارم زونم قطاب یاهنیرود

 هکنيا یاربو دوسیم !ردوخ هل وا

 ناراچان ۰ درکرفک اهن ] اینارت
 و هتب رد یاه كتاطا رد ارام

 ده دماحت |یراک 4

 ود ملیف هتحص ره هیپتیا رب تماص
 زا یکیاب هک دندربمرفکب نی

 هیپناکب رما جایتحا درومخت اپن

 یمناهملین هیلک یمود راوناب و دشیم
 پاچ ۰ دوب مزالهجراخیارب هکار
 ژاتتوم و پاچ وروهظ . دندرکیم

 و دوب رادرسلیف اب باغااپملق

 شاهفیظو اهنت لک راد ریلیفینش

 میظت اریم انشوروروت هک دوب نی

 یرادربلیف هک یاهتحصرم  دنک

 نادرک راک دنبدرومهجنانچ ۰ دشیم
 ملیف هخسنیارب ًا

 یم رارق هداغتسا درومیج راخیاس

 ابنادرک راک نینامرت ] د . تفرک
 یواتیدناکسا رسزا 9:ناونمب دوب یلثم
 هلسچ نپا ینحم «تسا داب زمه اه

 اد هتحص نآ دیابن رگیدهک دوب نیا

 یارب ارت ]ناوتیمهکلپ درک دارکت
 تقیقح رد:داتسرف یچ راخیاهروتک
 دا الات یاراخ ات میم
 دندرکین باسحمدآلخادالصا لع
 روتک رد اهلیفنیا ی اظا هکیلاحرد

 و یپوژاتومهراب ود یجراخیام

 روف « دشمن مقاو

۰ 

 ییات ارابنآ ناوش ات دشیمشی
 ردهک «غالکن زد ملی الثم , داد

 رو « درسکن ادیب یتیقفوم اکبرم
 و هتارهامژاتت ومکی زا

 هب دئاز یاه هنعص زا یضح رک
 نیدقنم هبلک هک دمآ رد یملیف ثروص

 تسود رته مدرم و دندوتس ارث ]

 یاهزور ابن آیاشاش ی ب سم داب

 , دن داتساس فص

 صپ هحقا رف

 ددیلاوتم
 للا وا رد؛دش رک د هک روطن اه

 هحفصیو ر | رناکشیب رثه یادصراک

 زاون یوزر دم و دندرکبم طی

 هکستاسک ی ارب دندومسم لقتسملف

 نویسازیت ورکنس و زا وم لوئم
 ناهدویل تاک رح اب ادص قیبطعت)

 لکشم یلیخ راک. دن دوب (هشسب رتع
 ترابعهکا رلماک هنحصرره اذل دشیم

 راهچ هلیسوب دوب فلتعم نسدنچ زا
 یدادرپملیف فلتخم نی ر ودتشهیل
 هطقن رد مادک ره هکدندرکیم

 هلصاف تبت و هدشراوس یصوصحم
 ووتسد تباطم هثیرته اب اهت

 نیدب هک یئاهراوت . دوب نادرک راک

 دندرکیممه رس دم ایمتسدب قیرط
 لوطرتم ۳۰ هک ملیف هقلح كي و
 هلئم . دندرکیم تسرد ؛ تشاد

 ناکشیپ رثه یادص طبضرکید مهم
 هطوحمز|ح راح رد یلادص یاهرتاو

 . هیات »هدرپ راکنب !یارب. دوب وپدوتسا
 ۱1 تب تبد دش عارتخا «ستاراپ

 یدادرپلیق یتبابیم هک ار یئام

 یود و دندرکیم هیبت البق . دوش

 . دیدادیم شیابن یصوصخمردک هدرپ
 ۲ يولج دد ناکشیپ رته لاحت آرد و

 .دندشیم لوقشمدوخ یزاب هب هدر نیا
 . ملیف اهن[ زا رگید تیرود كي و

 .  رظنب روطتبا هجبتت رد  تشادیمرب
 ی یوب واک شیپ رنه نالف الثمهک دمآیم
 رد دوش یور دنت بسا اب
 ردتسازاتو تغات لوفشم

 5 وب دوطنابه هینق لسا
 ۹ سنارت» هدرب
 یاهکک ودش لیمکت لاک



۱۱0۷ 

 واروآ هدنخ و هناپل
 یاهدعتسا «زاچ «

 و دننادیم رش

 یراک ز وریژو رهک دنب و
 دوم ترفاسم

 *چرهیلو ۱ درک سفناد
 یزابو تسایتسدرب ۰
 یدافتاویدم یاهمس

 ناتیطا لصا نیمه ی

 تخانش دیهاوح

 تسپ رپمت لاپز ۲
 دیهاوخ لاسرا ام ی

 33 ام زا رضن هس بم
 میدقت هلسم ههاس

 ( » باز 8٩ هراش
 ناتیپرشه نیا ۲

 ۳ هم م٩ نسب
 لبقءرامش 5

 هب قلمتبیت رب ۳ لب

 ۳۳و < مر
 , اد < ی *

 یکشاوب .ميا هتشون نوتسنسه
 دوخ تامولحمرپ وهدرک همجا رمآب
 مت -م ٩ + دیارفیب

 ناعاف .... -۲
 تم
 هدب ربات و ,... - <

 ,. كيبورغ - و یا

 رانک روالد)هقناسمناگ دن +
 ۴۴ مرامش (! ایرد
 یریما - م هزیشود - ۱

 تسودنطو دمسیاق ۲ - ۲
 نایت اهاوٌكناردن ایا - ۳

 ( نامرآ.حیحصخساپ]
 لودسج ) هقباسم ناگدنرب
 ۴۳, رادش( متسد نرقسک وف

 یلامک هلاحیذیاق ۲ - ٩

 ینا ردت زاسهییط«زیش ود 7

 ترطفكی ربکایاقآ - ۳
 یاربدوشیماضاقت ناک دن ربزا

 زا تالبع هک دوخ هریاج تفاب رد

 لاتسب رک ابتیس لوا هجردطیلپ كب
 دشبامرف همجا رمهلجم رتفدب ۰ .ت

 - حیحص خساپ

 لااچ- ۴ رکنس - ۲ رمایلپ ورتسا
 وژورک نوشار - و دور - (
 - ۸ نوساس - ۷ رامالیده - <
 .تنا وا راکسا

 ب۲ هشچرس - ۱ : یدومع
 -هدود - ( یولعور - ۳ لمد
 تربد - ۷ امنیس - هدوباکازاز

 پس و و

 و س چت و ام ی -
 کم 2۴

 تاقامهحفصل وتممه زا

 ار ناک دتناوخشوه هکشیایاررپ ام
 فو رممزا نت هسدشاب هدوست شیامزآ

 هک یقیرطب اد ناکشییرته نیر
 وا وهواد لک ری .دينتيم هظحالم
 اهت] مان هک تساهدرک اضاقت اش

 اکیا یار ۰ دیسیونب ام یارب اد
 دیاب یهاک 7 رس نیا زا رستدوژ
 دنکیب هقاضاتاقبام هحفص لوئس
 یزورمه ادرف»ملیقرد ۱دیل وا هک
 ی راکناک و ملبف ردا دیمود و < تسا

 هاو ملبق رد ادیرغآ هرخالابو

 زا رکآ دب اهدرک هعهاشم«یودورب

 سب هبدش اپن ۲ نتخاتشقفومیع
 هت هتفهان تسا هسشهآ وخ افطلا

 !دیناسب رحم

 ار دوخ یلامتیس تامولعم

 دیئاع زایی
 «قشعیوریت > ملیف رد -

 ؛ دنتشاد تکر شیناکشیپ رثههچ

 لکتجو مليقنادرک راک - ۲
 ؛ دوب هک «تلافس7

 و < رچبم روتکیو و -۳

 یژابمه ملبق هنچرد< زن وسسنیج>
 + دی هات ار اهت ]یلت ود كتاهدوب

 چیلخ و ملبف زاکنهآ - 4
 ٩ دوب یک هچ< ینات وب

 ملیت زدار < مادآ و شقن -

 < ددارب تفهیارب سورع تفه و

  درکسیم افیا هشیپ رتهمادک

 ۱ شه نام رهق
 ۲ ی وب درس رام ارعییذفم

 ین دعوا همان میز تل وتشم یجتسب
 < تحریم رشلاحهتف روا دزف (یک
 1 تقگ ,ییچتسب

 یسچنصرسع ح 5 وا رج

 ۳ اغاز ناتس دا وام

 یکیدن درگیما وهدمهاب (عد دو هدرگ
 : تفکبیرگبدب نان ۲ ر

 ۷ بم تست یلاح مرمچ
 ۱ هنوز زکیوت و نمردب دشاب تدارک
 تنا

 ۱ ! یگ راجیت
 یک و زی اب رحهک وری رب نیم

  ع ءورنومنلی مد مد کیش درک

 هتک هلکتا روت
 1 یار تیعصرس متساوخیمهک نمیلو
 . متاخ هک متفک وب مک اب_(تیلیرم)
 عج دس راد یئاسبز كس اعقا و

 ماهه اشتسنشاع
 .بوخ, یدرک واوس یبوخ هقح -

 .ابیز(تیلبرم) ,.. ۰ جیمدج
  تخورقنممآر شتخزوتس آر صاب

 امنیس خیرات هلابند
 مدرمفبلم نوچ . دندوب هدربن رثع
 ملت دادعزا , دوب هدش ,شوح زین

 می و هش ترم نور

 تی هچردو بوخ تالوصحم زادقم
 , دید رکه دو زقا

 تسدوب ,نیآ هتق رسپب دز
 ارتخا هک یتارییتتزا

 "۲تناوتیت آهک وب



 ۲۳ یلدا دار: هک دراد ادا ؛سک
 هی هر ط نمي وراذآ هه شام رو رب ۱ ز ۱

 ار نایچاشامن اهل هد شدن اجنک یئاههنحص ریظن یب و جیهم مل رد

 نام ربا آ دد ادیناسنا فالتشمتاطا روو هداد را

 -> نادرگ رسلنط
 روجسم ارام شر وم » یلاع یزاب ۷ 47 , اثم رثه لفط «یروردن ]» ا ساب

۹ 

 ناتسلگن | بوبجم ودنم رنهناگتشیپ رده تک رشاپ

 3 رثس ولبس مایلبو «دوهتلآ .نابار نیازاک

 ۳ یلاعیاههمان رب و ناتسلگرا یا
 هنیس تنم فر زا



 تل
 نا تفح يم را یخ ربع هو ۳۱۸6 ۱ 5۸۷ ۹۶ ۳ هرس ز ان مدیااد سیراپهک گرابنیرخآ 7-7 درنگ وانم درب ۱ رج نو

 ۳ نه نو (راج۱ نوسناج یا و - (یله) ولی تپازیلا |
 هی  و مدنسقال ۵۴ لوصحم.- سک وربدراچیر : اد رگ راک ۱ ۰ شی کیف رول ) روباگاوا « ( نویدام رانوش |

 یرورض و یتایح نم ریام ون ودلگ و رغم ین اپدت

 ۱۳ تر و

 یکچوک لخش متسناوت نم تدی
 تسدب ی زا ذگ ریبخ و رس ۵

 ۵ وب رسعن نا هم یا ۸

 اررف هد یک هنز ن متب <

 قیاه ورد ز ,نیپ رخ ۳ هان ۶ نم
 لاصب مشد و ه  ِخ
 رها رغ+نرب رام . تشکسیب رب ,یاع

 جاهدزا نمنانسوهژا یکم اب نله
 هوسخ هتسشون رس لاین هب و ۰۵ رگ
 سپ .نیرغآ جی دن هک نس» هننفر

 وبه رک جرخ رنج هرود زاده

 بخ مدشيم یراوک ان مضر زاهد

 نشو فرص اد دوغ زور و
 میان اتسادشو رفاب هپاشات مد رکیم

 هوخ یک دن زب یی ز وص و رس مار
 سق ریمبآ ون نله ات داش مه

 سفن و ینامس"آ ه رهچ یاشا ۳
 و دتب رب نیرفت وا مارا یاه

 هناتساتساسام» و زفایم هوخ شش و رب ۷

 و .تف رم ددوب اهلش وا نیا رتشپ
 .مدهلنکیم .تسحز زنش هچ ره س
 . حرام هدیهعژزا مدشپم فوم رک
 اونم هکنبا اب . مبآ رب یک هنذ

 ميز کیم یک نهدهپ هناخ
 ۰ هک مذروآ لمعب یا ,هبحاصم «نرول» اپ اد ما نا اپ آ زا قاطا دنچ

 ۲۱ هحذص-



 « «نله» ميغریلع

 مکن اوتیسم وب

 ۶ ۳ 3 ود رکیم یک
 هک وخ یکدنز هیاعرس اپ

 وب ثقن یاپنک رش ماپس یزادق

 هدیشخب امب یسورع هبده ناو

 دوب
 و دل وئاب

 ز | دیس حب

 مدرکیم یمسمتخادرب یم دوغ یاه
 تسانکسم هک اسن ]ات

 ر دوم اث مزادنا راکب !

 لثم ابا دنشاب شباذج و رتیلاج

 اهن" نهناو مدوخ طقف هشیمه
 رشاح یرشا جیهد مدربیم ثذل

 دید رگیمن نمرا

 یکید هکیلاحرد تاقوا بلغ
 باوضغب میاهوناز یود ول وج وک

 متشون یم رحس ثا دوب هتفر
 ۶ و مدریم دیاشومد رسم

 نانخس نییمرگلد و ین

 نلههدننک را ودیما و ٍز

 دنله دارصاب ثافوازا يب
 عماجم واپبنا

 نسپ دد اما" متشاذگیم مدق جیرفت
 2 امهیم ییشعب هب ی

 و مسبنم یاههرپچ

 اشب رپ و ینادرگ رس

 نادیمردهک مدررآبم داپب و مدیدیم
 و ماهدنام بش هبه زا ۳

 تخس و یغلت "كي زات داکف) ن

 مد رم رو رس

 مجمع !ددوخی ه ارد وخ

 ى

 مدبدیم ,درکیم

 یشذرایب بانک ره ناساشان رهرک

 نیا تسد

ٍِِ 

 متفد شدرگب « نی ۵

 نمیاه هنشو و دوشیب ه هضرغ مدرس

 نملدنتسو جدود هدرش

 رارق هجوت دروم هج و جیهب -تسا

 یارپ نله دوجو مک مک . دریکیمن

 و یلیمحت دوجومكي تروصب نم
 یف دشن ماجت | یئاههدع و: وامرک نانحس

 مکچوک رتخدینح . درکیم هولج

 نیریش و نیشنلد تاکرح و یکبو

 هیحو رردیدیمآ هن زور ت

 دنک

 هک ات

 فا رتیمن و

 زاب نمسوبام

 سیورسفرطزا دم زو ردنچ
 داذگ او نمب یتیدومام یراذک ربخ

 4 ندوا سیب اش

 یا هبحاص«
 بم و ابدوب مژال

 یبیراپ بالج ءراتس
 دوخ تیدومام یتفو .مروآ لسب

 یئالط وم لکشونخ نز نیاب ار
 اب ینابرهم و یمرک ابیلبخ متفک

 هجحاصم نایاب رد و دشهجاو» ن
 دازآادبش تدسمامت هک تفک نمب

 -بش هب نم هارمه دناوتیم و تسا

 تماقشقن زج هک نم اما دورب ینیشن

 توعد متشادن لدرد یریوست ناه

 . متساوخ ترذعم و مدرک در اروا
 مهاجن" رددمآ هرادابنم اب ندول

 یلایخ هچ ..درک تبحصنم اب یتدم

 ٩ تشادنمیآرب

 خلت یاهزور هرخالاب »۰

 دن دادربخأمب یتق و؛دشیررس یکدنز

 تلن یاپهاچ فشک هطساوب هک
 ربارب اهدصام ماپس تبیق هزات
 هدودرگید هک دوب مولعم «هدرک یقرت
 هتشذگیناماسو رس یب و یتدکنت

 ,دوب روطنیمه مه مقاو رد .تسا

 هاش یاهینامهیم هدود نآزا سپ
 تشک ع و رشهداب ود ام شون و شید

 هک مدرک سح نم یدنچزاسپ اما

 یل وشال ژیکدنز رد یاهژات یاب

 - ین ًامهیم نیمه رد تساهدم] دیدن ام

 هکد وباقوغو روشربو للجم یام

 هزاتس < نیل لب» رظننله یلابیز
 درک بلجا راب ورا نامرهقو

 ]و بش اسب رد تدم مابت
 فا رثع دیاشوتکیم و

 ی لیادا دوبن هقالعیب واب مه

 یدایزتیمها عوضوم نیاب مدرکیم
 قاههک مدرک سحجی ردتب یلو مهدن

 زا دداد-نمیشوخلدهب ام اهن

 اب وایدنچ هکتیازا

 نم
 سپ و دو ریه متسد

 ءداب واب ارعوضوم هیانک و هشوک

 راچان دومشا یهجوت ومدرک یروآ

 و مدرب هانپ هداب ماجب هیترم ود

 رگید,متخاس دوخ هشبب اریدرکل و
 مه نم یاهباتک و اههتشوت یقع

 و دننک بلج ارم رظن دنتسن | وتیمن
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